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ارة ا من القتا الصدمتين أتيتصدمتان اقتصاديتان تلقاهما كل مصري متابع لشؤون بالده هذا األسبوع. وكل

، عندما أعلن صندوق النقد الدولي 1من جنوب أفريقيا فجاءتأفريقيا. أما الصدمة األولى  العزيزة مصريا:السمراء 

أن اقتصاد جنوب أفريقيا أضحى يحتل المرتبة الثانية كثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا بعد تسجيل جنوب 

مليار دوالر  2مليار دوالر، ما يفوق الناتج المحلي اإلجمالي المصري بنحو  572أفريقيا لناتج محلي إجمالي بلغ 

 مليار دوالر(.  572غ )الناتج المحلي اإلجمالي يبل

هذا االكتفاء القيمة األساسية التي نتحدث عنها هنا تتمثل في التراجع في المكانة برغم اإلمكانات، إال أن 

بالتراجع الموضوعي ال يمنع من أن نقرأ عنوان صحف جنوب أفريقيا، ومنها صحيفة أخبار أفريقيا التي حملت 

صر لتحتل المرتبة الثانية كثاني أكبر اقتصاد أفريقي بعد نيجيريا"، معالجة فيها عنوان "جنوب أفريقيا تهزم م

"South Africa beats Egypt, now Africa's second biggest economy behind Nigeria" . 

                                  
1 Editor, South Africa beats Egypt, now Africa's second biggest economy behind Nigeria, Africa News Magazine, 17 July 
2016. 

http://www.africanews.com/2016/07/17/south-africa-beats-egypt-now-africa-s-second-biggest-economy-behind-nigeria/
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العربية بمقال للخبير االقتصادي والتمويلي مدحت  "سي إن إن"الصدمة الثانية على صفحات شبكة  جاءتو

رواندا التي اقتصاد ، وفي مقاله يناقش نافع 2وان "هل تستطيع أن تلحق مصر برواندا؟"الذي حمل عنونافع، 

خرجت لتوها من حرب أهلية استطاعت فى أعقابها أن تعقد صلحًا بين األطراف المتنازعة، ثم تحقق في 

، كما تحمل 5207عام  %7، سرعان ما ارتفع إلى %7.7معداًل لنمو الناتج المحلى اإلجمالى الحقيقى بلغ  5202

، أو ما يبلغ %2، مع معدل تضخم يبلغ 5207و 5202في عام  %7.2تنبؤات باحتمال بلوغ معدل النمو فيها نحو 

 نحو ثلث معدل التضخم في مصر.

الصدمتان، أو المقارنتان تعكسان نتاج دخول االقتصاد المصري دورة ركود يتوقع لها الخبراء أن تستمر فترة 

 ما دفعنا لفتح باب رصد مالمح هذا الركود ومسبباته.ليست بالقصيرة، وهو 

 

 :الركود ودورته

المقارنتان المذكورتان، وروح "التشفي" التي انتهجتها وسائل إعالم أفريقية )جنوب صحراوية(، تمثالن رد 

فعل طبيعي على منظومة اقتصادية من المفترض أن عالج مشكالتها في تحقيق انتعاشة اقتصادية، بينما 

 ت عدة من سياساتها االقتصادية تص  في إنتاج حالة ركود اقتصادي.مدخال

والركود االقتصادي ظاهرة مؤقتة، وتعني، في االقتصادات النامية، حدوث انخفاض في الناتج المحلي اإلجمالي 

 ونلدولة ما، وتدخل الظاهرة حيز الخطورة النسبية عندما تدوم لمدة فصلين متعاقبين أو أكثر. وعادة ما يك

سب  حدوث ركود أن اإلنتاج يفوق االستهالك، األمر الذي يؤدي إلى كساد البضاعة وانخفاض األسعار، فيصع  

. غير أن نفس المنطق يجعل تراجع الطل  على 3على المنتجين بيع المخزون، لذلك ينخفض معدل اإلنتاج

لك، وهو ما يؤدي لتراجع الطل  على السلع والخدمات بسب  تراجع الدخول )الروات  واألجور( سببا للركود كذ

زيادة الفائض السلعي يعقبه تخلي المنتجين عن والسلع وشرائها، مما يزيد من الفائض السلعي في دولة ما. 

مزيد من القوى العاملة للحفاظ على هامش ربح كاف. لكن التخلي عن اليد العاملة يؤدي لمزيد من تراجع 

 لمفرغة للركود.الدخول، لتدخل الدولة في الحلقة ا

                                  
 .0202يوليو  02، شبكة سي إن إن بالعربيةحت نافع، هل تستطيع أن تلحق مصر برواندا؟، مد 2
 .0222أبريل  2، شبكة الجزيرة نتموسوعة الجزيرة، الركود االقتصادي، ( 3)

http://arabic.cnn.com/business/2016/07/20/egypt-africa-economy
http://arabic.cnn.com/business/2016/07/20/egypt-africa-economy
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2008/4/6/الركود-الاقتصادي
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2008/4/6/الركود-الاقتصادي


 

 

 مصادر الركود في االقتصاد المصري 3  32 يوليو 1026

 

تتعدد في مصر روافد الركود، التي ترتبط بسح  السيولة من السوق، والضغط على "الطل  االقتصادي و

الفعال"، ما يمنع المواطنين من شراء السلع والخدمات، ما يؤثر بدوره على المعروض من السلع والخدمات 

 متابعة تداعياتها فيما يلي:أسباب للركود في مصر، يمكن  2بالسل . ويمكن الحديث عن 

 
 

 . رفع أسعار الفائدة: 0

يقوم االنتعاش االقتصادي، وهو المضاد للركود، على توفر تيار طل  حقيقي يمثل إقباال على السلع والخدمات 

التي ينتجها المنتجون وموفرو الخدمات المصريون، ويتبع هذا اإلنفاق أن يستجي  المنتجون عبر االستمرار في 

السلع وتأدية الخدمات. ولو زاد الطل  عن مجمل المعروض من السلع والخدمات، نكون بصدد حالة نمو،  إنتاج

وهي الحالة التي وصفها الخبراء بأنها عملية تضخمية، حيث تبدأ بزيادة الطل  عن العرض، فترتفع األسعار، 

فير الخدمات، وهو ما يتبعه زيادة ما يغري المنتجين ومزودي الخدمات بزيادة خطوط إنتاج السلع أو خطوط تو
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في خطوط التوزيع وسائر مدخالت التسويق التي تؤدي لمتتالية انتعاش اقتصادي. وبالنظر لمنطق الركود، 

فإن "كبح الطل " يمثل مدخال لحدوث ركود، وبخاصة إذا ما انخفض الطل  بصورة أكبر من حسابات الوقوف 

 عند حد كبح التضخم.

؛ حيث 5202مارس  07ية، أقدم البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة مرتين، أوالهما في وخالل الفترة الماض

 022، حيث رفع أسعار الفائدة بمستوى 5202يونيو  02، وثانيتهما في 4نقطة أساس 022رفع الفائدة بفارق 

دة لجذب المدخرات . ويؤدي رفع أسعار الفائ%05.72، لتنتهي أسعار الفائدة لليلة الواحدة عند 5نقطة أساس

 للبنوك، ما يؤدي لتقليل تيار اإلنفاق، وهو ما يظنه البنك المركزي سبيل لكبح جماح التضخم.

وأفاد عدد من الخبراء أن قرار رفع الفائدة لن يؤدي إلى مواجهة انفالت التضخم بسب  زيادة األسعار كما يهدف 

الشرائية للمصريين نتيجة زيادة األموال في أيديهم،  المركزي، ألن ارتفاع األسعار لم ينتج عن ارتفاع القوى

وإنما يرجع إلى مشاكل اقتصادية أخرى أبرزها أزمة الدوالر بركنيها المتمثلين في ارتفاع سعر صرف العملة 

 .6الخضراء من جهة، وعدم توافرها من جهة أخرى

الخبراء أن يؤدي هذا القرار لكارثة.  قرار رفع الفائدة لمواجهة التضخم، يتوقع فريق من صالحيةونتيجة لعدم 

قبل زيادة أسعار الفائدة، حيث كان يعاني بالفعل من الركود  صعبًا فاالقتصاد المصري كان يعاني وضعًا

التضخمي، وتراجع معدالت النمو، وزيادة معدالت البطالة، وتراجع االستثمارات المباشرة، وارتفاع الدين العام 

تكلفة الدين ألكثر من ثلث الموازنة،  فضال عن زيادة عجز الموازنة، ومن هنا نجد أن  لمستويات كارثية، وزيادة

أثار رفع أسعار الفائدة بهذة النسبة الكبيرة سيؤدي إلي وضع ركود حاد في الوقت الذي تنتهج فيه الحكومة 

لسعي نحو جذب سياسة توسعية تقوم على أساس زيادة اإلنفاق االستثماري عبر "المشروعات الكبرى"، وا

 .7االستثمارات المباشرة لرفع معدالت النمو االقتصادي

                                  
 .0202مارس  01 بيان الصحفي للجنة السياسة النقديةال (4)
 .0202يونيو  02بيان الصحفي للجنة السياسة النقدية ال (5)
 .0202يونيو  02، موقع مصراوي أحمد عمار، اقتصاديون عن رفع الفائدة: صدمة واألسعار سترتفع ونخشى من ركود يهدد السلم االجتماعي،  (6)
 .0202يونيو  01، بوابة مصر العربيةمحمد رضا، ما فعله البنك المركزي باالقتصاد المصري كارثة،  (7)

http://www.cbe.org.eg/ar/MonetaryPolicy/Pages/PressRelease.aspx
http://www.cbe.org.eg/ar/MonetaryPolicy/Pages/PressRelease.aspx
http://www.masrawy.com/News/News_Economy/details/2016/6/18/862258/اقتصاديون-عن-رفع-الفائدة-صدمة-والأسعار-سترتفع-ونخشى-من-ركود-يهدد-السلم-الاجتماعي
http://www.masrawy.com/News/News_Economy/details/2016/6/18/862258/اقتصاديون-عن-رفع-الفائدة-صدمة-والأسعار-سترتفع-ونخشى-من-ركود-يهدد-السلم-الاجتماعي
http://www.masralarabia.com/اقتصاد/1112463-ما-فعله-البنك-المركزي-بالاقتصاد-المصري-كارثة
http://www.masralarabia.com/اقتصاد/1112463-ما-فعله-البنك-المركزي-بالاقتصاد-المصري-كارثة
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 . الحاجة لالستقرار السياسي: 5

يوليو أنها  2تعد الحاجة لالستقرار السياسي إحدى مدخالت دخول مصر في حالة من الركود. فلم تنس إدارة 

اقة في مصر بحس  تعبير وكالة استخدمت سالح نزع الشرعية عن إدارة د. محمد مرسي عبر مفاقمة أزمة الط

. ومن هنا، فإن مشكلة تحديد أولويات توجيه موارد الطاقة المتاحة في مصر تمثل أحد 8بلومبرج االقتصادية

في تصريحه لرؤساء تحرير الصحف  السييمصادر توجه االقتصاد المصري نحو الركود. وهذه السياسة عبر عنها 

لكبير الذي طرأ على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي يرجع إلى منح ، بأن التحسن ا5207المصرية في أغسطس 

األولوية لكهرباء المنازل على حساب الصناعات كثيفة االستهالك، موضحًا أن هذا التحسن الذي شعر به 

المصريون بعد معاناة من تخفيف األحمال يعود إلى منح األولوية لمحطات توليد الكهرباء المخصصة 

 .9ى حساب قطاعات أخرى تستخدم كهرباء بكثافة عاليةللمواطنين عل

، أشار محمد حنفي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد السيسيوبرغم مرو أكثر من عام على تصريح 

، أن الحكومة المصرية أبلغت قطاعات الصل  والبتروكيماويات واألسمنت 5202الصناعات المصرية، في يوليو 

سيتم وقفها إلى أجل غير مسمي، مشيرا إلى أن معظم المصانع لم تستطع العمل أكثر أن عملية ضخ الغاز 

في  السيسي، برغم تصريح 5202. وما زالت نفس المشكلة مستمرة في عام 10يوما خالل نفس العام 72من 

 .11بأن أزمة الطاقة ذهبت بال عودة 5202أبريل 

نقطة  77.2مستوى ريات بالقطاع الخاص غير النفطي تلمديري المش "اإلمارات دبي الوطني مصر"وسجل مؤشر 

، فيما وصفه البنك بالتراجع للشهر التاسع على التوالي في أنشطة الشركات، وهو 5202في مصر في يونيو 

التراجع الذي تم بفعل انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي، ويظل المؤشر بهذا المستوى دون حد الخمسين نقطة 

 .12صل بين النمو واالنكماشالذي يمثل الحد الفا

وال شك في أن أزمة غاز المصانع لها داللة بالغة في أزمة الدوالر، ألن أغل  صادرات مصر هي من الصناعات 

كثيفة استهالك الغاز، ومنها صناعات البويات واألسمنت واألسمدة. إال أن وقفة صغيرة مع تصريح رئيس غرفة 

                                  
 .0202يوليو  2، بوابة مصر العربيةأحمد بهاء الدين، بلومبيرج: كهرباء المنازل أولوية و المصانع تدفع الثمن،  (8)
 .0202أغسطس  02، العربية نتالسيسي: الشعب لم يثر ضد مرسي بسبب الكهرباء، ( 9)
 أحمد بهاء الدين، بلومبيرج: كهرباء المنازل أولوية و المصانع تدفع الثمن، إشارة سابقة. (10)
 .0202أبريل  03، بوابة مصر العربيةمشكالت تواجه المصريين في مجال الطاقة،  3محمد الخولي، أهم ( 11)
 .0202يوليو  02، شبكة رؤية اإلخباريةانكماش القطاع غير النفطي بمصر للشهر التاسع على التوالي،  (12)

http://www.masralarabia.com/صحافة-أجنبية/652435-بلومبيرج-كهرباء-المنازل-أولوية-و-المصانع-تدفع-الثمن
http://www.masralarabia.com/صحافة-أجنبية/652435-بلومبيرج-كهرباء-المنازل-أولوية-و-المصانع-تدفع-الثمن
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2014/08/24/السيسي-الشعب-لم-يثور-ضد-مرسي-بسبب-الكهرباء.html
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2014/08/24/السيسي-الشعب-لم-يثور-ضد-مرسي-بسبب-الكهرباء.html
http://www.masralarabia.com/اقتصاد/1011734-تعرف-على-أهم-3-مشكلات-تعانيها-مصر-مع-الطاقة
http://www.masralarabia.com/اقتصاد/1011734-تعرف-على-أهم-3-مشكلات-تعانيها-مصر-مع-الطاقة
http://www.roayahnews.com/انكماش-القطاع-غير-النفطي-بمصر-للشهر-ال/
http://www.roayahnews.com/انكماش-القطاع-غير-النفطي-بمصر-للشهر-ال/
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لمصرية، والذي أشار فيه إلى أن "معظم المصانع لم تستطع العمل أكثر الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ا

 ."5202يوما في  72من 

إن أزمة عدم حصول هذه المصانع على الطاقة ال يمثل فقط أزمة حيال تراجع الصادرات، إذ أن األزمة األكبر 

ورفض دفع روات  العمال، تتعلق بعمالة هذه المصانع، والتي واجه أغلبها مشكالت من قبيل تسريح العمال، 

قدم دفعة قوية لدوامة الركود، ألن عدم حصول هؤالء العمال على مستحقاتهم يعني وهذه هي المشكلة ُت

تراجع إسهامهم في تيار إنفاق القطاع العائلي، وهو ما يعني بدوره تراجع في الطل  على السلع والخدمات 

 تجاه تكريس الحلقة المفرغة للركود.المنتجة في مصر أو حتى المستوردة، ما يدفع في ا

 

 . ارتفاع معدل البطالة: 2

، أن نس  البطالة 5202يوليو  02كشف اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، في 

بالحضر، فيما يمثل حملة  %02بالريف و %00من قوة العمل، بنسبة بطالة  %05.1فى مصر وصلت لنحو 

 %02من إجمالي العاطلين، بينما انخفضت نس  البطالة لدى األميين لـ %12هالت العليا والمتوسطة المؤ

. وهذه النسبة أعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء باعتبارها حصاد الربع الثالث من عام 13فقط

، حيث بلغ معدل البطالة في هذه 0752، وهي نسبة تعكس تطورا إيجابيا مقارنة بالربع الثاني من عام 520214

 .15%02.2الفترة نحو 

، فإن المدير السابق إلدارة الشرق %02.2غير أنه في الوقت الذي قدرت فيه مصر معدل البطالة فيها بنحو 

، داعيا مصر %52ر معدل البطالة في مصر بأكثر من قدَّ "خالد إكرام"األوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي 

 ،المساعدات المالية الخليجية لتوفير فرص عمل للشباب، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطةالستغالل 

 . 520016مصنع أغلقت أبوابها منذ العام  0222وطال  بإعادة فتح 

أرقام خالد إكرام، حيث أعلن المدير اإلقليمي « األمم المتحدة»و« منظمة العمل العربية»ودعم تقريران لـ

، أن معدل البطالة بلغ في 5207لية لمنطقة شمال إفريقيا، يوسف القريوتي في فبراير لمنظمة العمل الدو

                                  
 .0202يوليو  03، اليوم السابعمحسن البديوي، رئيس المركزى لإلحصاء: المجتمع المصرى عاوز "يتفرمت صح".. ومفيش إتقان للعمل، صحيفة ( 13)
 .0202نوفمبر  02، األناضولوكالة ، 0202خالل الربع الثالث من  %00.2عائشة المصري، ارتفاع نسبة البطالة في مصر إلى ( 14)
 .0202أغسطس  02، صحيفة المصري اليوم، 0202معدل البطالة في مصر خالل الربع الثاني من عام  %03.3«: اإلحصاء»( 15)
 .0202سبتمبر  3، شبكة الجزيرة نت، %02معدل البطالة في مصر يتجاوز  (16)

http://www.youm7.com/story/2016/7/13/رئيس-المركزى-للإحصاء--المجتمع-المصرى-عاوز-يتفرمت-صح-ومفيش-إت/2798598
http://www.youm7.com/story/2016/7/13/رئيس-المركزى-للإحصاء--المجتمع-المصرى-عاوز-يتفرمت-صح-ومفيش-إت/2798598
http://aa.com.tr/ar/اقتصاد/ارتفاع-نسبة-البطالة-في-مصر-إلى-128-خلال-الربع-الثالث-من-2015/473882
http://www.almasryalyoum.com/news/details/502746
http://www.almasryalyoum.com/news/details/502746
http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2014/3/8/معدل-البطالة-في-مصر-يتجاوز-25
http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2014/3/8/معدل-البطالة-في-مصر-يتجاوز-25
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. وتميل السلطات االقتصادية التي تعاني خلال في أدائها إلى منع صدور التقارير 17%52مصر خالل العام الماضي 

 أو المبالغة/ الدحض في األرقام الواردة بهذه التقارير. 18المعلوماتية عن أدائها

كشف الجهاز المركزى للتعبئة واإلحصاء أن المؤشرات اإلحصائية الخاصة بأوضاع وظروف العمل والعمال من و

 57.2مقابل  5202مليون فرد عام  51.7أفادت أن حجم قوة العمل  5202واقع نتائج بحث القوى العاملة لعام 

 . 19ألف فرد 717بزيادة قدرها  5207مليون فرد عام 

مليون متعطل، بينما يبلغ عدد  2.2مية، فإن عدد العاطلين عن العمل في مصر يبلغ نحو ووفق األرقام الرس

 7.0العاطلين وفق تقدير المدير السابق إلدارة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي خالد إكرام نحو 

من الباحثين الجدد ألف  122ألف شخص إلى  722مليون مصري. وتظهر البيانات الرسمية المصرية أن ما بين 

 عن العمل، يدخلون سوق العمل كل عام.

غير أن المبالغة أو الدحض في األرقام المعبرة عن البطالة في مصر ال تمنع من تبصر حقيقة هامة مفادها أن 

ظاهرة البطالة في مصر إلى زيادة، لألسف، وهو ما يرجع لعدة اعتبارات أهمها تسريح العمالة المصرية من 

، وتسريح الشركات المصرية للعمالة بسب  أزمة نقص إمدادات الطاقة 20يج بسب  أزمة أسعار النفطدون الخل

 .22، وتسريحات الموظفين المحتملة بسب  أزمة قانون الخدمة المدنية21وتوقف المصانع

 

 

 

                                  
 .0202أبريل  01، صحيفة اإلمارات اليومالمشكالت االجتماعية واالقتصادية،  خالد محمود، البطالة في مصر.. نقطة ارتكاز (17)
 .0202أغسطس  00، بوابة مصر العربيةطارق حامد، صادرات المناطق الصناعية.. بين حجب المعلومات والمستقبل المجهول،  (18)
 .0202أبريل  32، صحيفة اليوم السابع، 0202فى  %00.2مليون فرد ومعدل البطالة  02.2مدحت وهبة، "اإلحصاء": زيادة قوة العمل لـ (19)
 .0202مارس  01، صحيفة اليوم السابعمحمود عثمان، "شركة بن الدن" تفصل عماال مصريين.. والقوى العاملة: لن يغادروا دون مستحقاتهم، ( 20)
 ، إشارة سابقة.%02محرر الجزيرة، معدل البطالة في مصر يتجاوز  (21)
 .0202يونيو  0، بوابة الشروق مدنية: سيزيد البطالة، عن قانون الخدمة ال« مصر القوية»علي كمال،  (22)

http://www.emaratalyoum.com/politics/reports-and-translation/2014-04-17-1.667895
http://www.emaratalyoum.com/politics/reports-and-translation/2014-04-17-1.667895
http://www.masralarabia.com/اقتصاد/703679-صادرات-المناطق-الصناعية-بين-حجب-المعلومات-والمستقبل-المجهول
http://www.masralarabia.com/اقتصاد/703679-صادرات-المناطق-الصناعية-بين-حجب-المعلومات-والمستقبل-المجهول
http://www.youm7.com/story/2016/4/30/الإحصاء--زيادة-قوة-العمل-لـ284-مليون-فرد-ومعدل-البطالة-128-ف/2697978
http://www.youm7.com/story/2016/4/30/الإحصاء--زيادة-قوة-العمل-لـ284-مليون-فرد-ومعدل-البطالة-128-ف/2697978
http://www.youm7.com/story/2016/3/7/شركة-بن-لادن-تفصل-عمالا-مصريين-والقوى-العاملة--لن-يغادروا-دو/2618229
http://www.youm7.com/story/2016/3/7/شركة-بن-لادن-تفصل-عمالا-مصريين-والقوى-العاملة--لن-يغادروا-دو/2618229
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02062015&id=f0069281-4197-4e32-846f-650a1c98913e
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02062015&id=f0069281-4197-4e32-846f-650a1c98913e
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 . ثبات دخول المصريين: 7

الحادثة في مصر. فبينما تتصاعد عد قضية ثبات دخول المصريين من أهم روافد حالة الركود االقتصادي ُتحيث 

، والتي بلغت )وفق 23أسعار السلع والخدمات بسب  الضغوط التضخمية التي يخضع لها االقتصاد المصري

على نفس األساس السنوي  %05.27، ثم إلى 520224على أساس سنوي في مايو  %05.52األرقام الرسمية( نحو 

 . 520225في يونيو 

عن مستقبل مصر وفقًا ، باب المصريمن الش 02شرف العربي، خالل حوار له مع وكان وزير التخطيط المصري أ

 27222دوالر فى السنة )أي نحو  2722، قد أشار إلى أن متوسط دخل الفرد فى مصر حوالى 5222لخطة التنمية 

جنيه شهريا(، وهو متوسط عام للدخول يقسم إجمالي الناتج المحلي على عدد  5122جنيه مصري سنويا/ 

السكان. وهذا الرقم كمتوسط يتجاهل الفوارق في الدخل بين رجال األعمال )مليارديرات ومليونيرات( وبين 

 عموم المصريين.

وفيما يتعلق بالحكومة، فإن روات  المصريين العاملين بالحكومة بالغة التدني. ويبلغ بند األجور في موازنة 

من  %57مليار جنيه يمثل ما يقرب من ربع الموازنة العامة للدولة ) 551مبلغ  5202/5207العام المالى 

 222ماليين و 2هذا المبلغ يوزع على  المصروفات(. وأوضحت الحكومة فى بيانها المالى لمشروع الموازنة أن

ألف من الموظفين والعاملين بالقطاع الحكومى للدولة. وبهذا يكون متوسط ما يتقاضاه كل موظف فى الدولة 

 . 26جنيه شهريا 2022جنيه، أى بواقع  222ألفا و 27على مدار العام ما يقارب 

جنيها شهريا، يضاف  122للدرجة السادسة "ب" نحو  في األجهزة الحكومية المصرية ويبلغ الحد األدنى للروات 

جنيها قيمة العالوات االجتماعية وغيرها من الزيادات. وقد ال يعنينا في هذا السياق األجر الخاص  22إليها نحو 

. إال أن هذا الرات  الذي يحصل 27بالفئات الممتازة التي يكون لها حصة من الصناديق الخاصة والعالوات الخاصة

جنيها، هذا المبلغ يدفع  122من موظفي الحكومة، والذي قد يتناقص ويقل عن  %22ا ال يقل عن عليه م

 للتساؤل عمن يمكنه العيش بموجبه، وبخاصة في إطار التضخم المتزايد الذي تشهده مصر.

                                  
 .0202مارس  1، بوابة مصر العربيةمن رواتب المصريين،  %03أحمد بشارة، الدوالر والتضخم يبتلعان  (23)
 .مباشر مصر، 0202يونيو  9على أساس سنوي خالل مايو،  %00.03المركزي المصري:التضخم يرتفع إلى ( 24)
 .0202يوليو  02، 00موقع عربي دولة عربية تفشل في عالج التضخم.. أبرزها مصر،  00( 25)
 .0202مايو  09، موقع برلمانيمليار جنيه لألجور فى الموازنة الجديدة..كم سيأخذ كل فرد لو وزعتهم الدولة بالتساوى؟،  002تامر إسماعيل،  (26)
 .0202مايو  2، صحيفة اليوم السابعباألرقام.. رواتب موظفى الحكومة بمشروع "الخدمة المدنية" الجديد، رف عزوز، أش (27)

http://www.masralarabia.com/اقتصاد/956684-الدولار-والتضخم-يبتلعان-23-من-رواتب-المصريين
http://www.masralarabia.com/اقتصاد/956684-الدولار-والتضخم-يبتلعان-23-من-رواتب-المصريين
http://www.mubasher.info/news/2963047/المركزي-المصري-التضخم-يرتفع-إلى-12-23-على-أساس-سنوي-خلال-مايو
http://www.mubasher.info/news/2963047/المركزي-المصري-التضخم-يرتفع-إلى-12-23-على-أساس-سنوي-خلال-مايو
http://arabi21.com/story/921733/12-دولة-عربية-تفشل-في-علاج-التضخم-أبرزها-مصر
http://www.parlmany.com/News/4/86728/228-مليار-جنيه-للأجور-فى-الموازنة-الجديدة-كم-سيأخذ-كل-فرد
http://www.parlmany.com/News/4/86728/228-مليار-جنيه-للأجور-فى-الموازنة-الجديدة-كم-سيأخذ-كل-فرد
http://www.youm7.com/story/2016/5/6/بالأرقام-رواتب-موظفى-الحكومة-بمشروع-الخدمة-المدنية-الجديد-20/2706183
http://www.youm7.com/story/2016/5/6/بالأرقام-رواتب-موظفى-الحكومة-بمشروع-الخدمة-المدنية-الجديد-20/2706183
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لسوق أما الحد األدنى للروات  في القطاع الخاص فإن عدم تحديد حد أدنى لهذه الروات  يضع العاملين في ا

الخاص تحت ضغط منافسة العاطلين عن العمل، ويجعل إمكانية زيادة أجورهم صعبة إن لم تكن مستحيلة. 

ويتساءل خبراء مصريون عن سب  عدم تدخل الدولة لمساواة العاملين بالقطاع الخاص مع العاملين بالحكومة 

جنيه فعال، وهو افتراض  0522لألجور بلغ ، بافتراض أن الحد األدنى الحكومي 28فيما يتعلق بالحد األدنى لألجور

غير صحيح. وفي هذا السياق، جدير بالذكر أن قطاع من العاملين بالقطاع الخاص والعائلي ال يتجاوز أجرهم 

 .29جنيه شهريا 222

وهو ما يدفع أولئك العاملين لمباشرة عملين أو أكثر لتحصيل الحد المعيشي األدنى من الدخل. هذه األرقام 

ة، بالنظر لمعدل التضخم الذي يؤدي لتآكل قيمتها الشرائية باستمرار، والتي ال تتدخل الحكومة المصرية الثابت

لتحسينها وضمان عدم تآكل قدرتها الشرائية، هذه األرقام تص  في تدهور الطل  الحقيقي على السلع 

 والخدمات في السوق المصري، وتؤدي لتعميق الحلقة المفرغة للركود.

 

 العملة األجنبية: . أزمة 2

تعمل أزمة العملة األجنبية على تعميق ظاهرة الركود االقتصادي عبر اتجاهين أساسيين. فمن جهة، فإن 

زيادة سعر صرف العملة األجنبية يضغط على مصر لمنح أولوية توجيه الدوالر لشراء السلع اإلستراتيجية. ولما 

من  %22ورد مصر نحو تإنتاجية وسيطة مستوردة. وتسكانت الصناعة المصرية في أغلبها تعتمد على سلع 

ن فإن ضغط العملة األجنبية يحول دون توفر القدرة على شراء  . وهكذا30حاجياتها من المستلزمات اإلنتاجية

هذه المستلزمات اإلنتاجية، ويؤدي لضمور عجلة اإلنتاج التي قد ال يغريها توفر العملة الخضراء في السوق 

 رها شرائها التضخمي سيكون عائقا تسويقيا.السوداء، ألن أث

من االستيراد، وذلك  كومة المصرية لتبني إجراءات للحدومن جهة أخرى، فإن ضغط العملة األجنبية دفع الح

عبر إصدار جملة من التشريعات المقيدة لالستيراد والتي ترفع الرسوم الجمركية على السلع التي لها نظائر 

أدت لتعويق االستيراد فعال، وأدت بقطاع واسع من المستوردين إلى إغالق شركاتهم.  . وهذه اإلجراءات31محلية

                                  
 .0202مايو  00، بوابة الوفدعالء عريبي، أجور القطاع الخاص،  (28)
 مالحظة مباشرة للباحث في بعض قطاعات سوق العمل.  (29)
 .0202فبراير  01، موقع بي بي سي العربيةأحمد يحيى، نقص الدوالر في مصر وسط محاوالت حكومية لحل األزمة،  (30)
 .0202يناير  09، بوابة مصر العربيةمحمد موافي، الحكومة تضحي بالمستوردين للحفاظ على الدوالر،  (31)

http://alwafd.org/essay/10637
http://alwafd.org/essay/10637
http://www.bbc.com/arabic/business/2016/02/160217_egypt_dollar_crisis
http://www.bbc.com/arabic/business/2016/02/160217_egypt_dollar_crisis
http://www.masralarabia.com/اقتصاد/903784-الحكومة-تضحي-بالمستوردين-للحفاظ-على-الدولار
http://www.masralarabia.com/اقتصاد/903784-الحكومة-تضحي-بالمستوردين-للحفاظ-على-الدولار
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مليون  52ية أن تؤدي اإلجراءات الحكومية لتشريد نحو راوتوقعت شعبة المستوردين باالتحاد العام للغرف التج

 . 32عامل

وهو رقم قد يفضي لقبول ، 33ألف شركة متضررة 122وبرغم المبالغة في الرقم، فإن االتحاد مسجل به نحو 

مليون عامل يرتبط بنشاط هذه الشركات بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمجال االستيراد والتسويق  2وجود 

عمق ركود والتوزيع والتخليص وتجارة الجملة واإلعالن، ما يجعل خروج نصفهم لسوق العمل ضربة موجعة تُ 

 ائية يحصل عليها هؤالء نتيجة عملهم.االقتصاد المصري لما ستحرمه منه من دخول وقوى شر

 

 : . النشاط االقتصادي للمؤسسة العسكرية2

أن دخول القوات المسلحة المصرية المجال االقتصادي يمثل أحد األسباب التي تؤدي إلى تعميق الركود  ال شك

ية موجه لتلباالقتصادي. فقطاع واسع من النشاط االقتصادي العسكري في مصر، والذي ال يكتفي باإلنتاج ال

 .34من االقتصاد المصري %5نحو  السيسيعماله وفق تصريحات أطل  عسكري، والذي يبلغ حجم 

ن العائدات ذكر أ، اللواء أركان حرب محمد نصر، 5205ووفق تصريح نائ  وزير الدفاع للشؤون المالية في 

، ويبلغ 35(%7.5انية الدولة )مليون دوالر(، وعن نسبتها في ميز 021السنوية لألنشطة االقتصادية للجيش )

. وتملك المؤسسة العسكرية 36من الناتج المحلي اإلجمالي %72نحو  "بي بي سي"موقع نشرها وفق تقديرات 

المصرية حق االنتفاع المتعدد بالمجندين إجباريا عبر توزيعهم على مشاريع الجيش االقتصادية، ال العسكرية 

أجر يخضع لمعايير سوق العمل، وهو ما يؤدي لنتيجتين تسهمان  فقط، لكنها ال تقابل هذا الحق برات  أو

                                  
 .0202فبراير  9، بوابة مصر العربيةمليون عاطل.. وخبراء: سوق العمل متشبع،  02محمد موافي، المستوردون يتوقعون  (32)
 .0202 أبريل 2 ،بوابة اخبار اليوم االستيراد، تقييد قرارات ضد النواب بمجلس يستغيثون  المستوردون  (33)
 .0202ديسمبر  02، موقع مدى مصرإمبراطورية الجيش االقتصادية: دعم السلطة الحاكمة يهدد نفوذ القطاع الخاص، ( 34)
 .0202أبريل  02، مركز كارنيجي للشرق األوسطشانا مارشال، القوات المسلحة المصرية وتجديد االمبراطورية االقتصادية،  (35)
 .0200يونيو  03، بي بي سي عربيمجدي عبد الهادي، مصر: الجيش يتحكم في امبراطورية اقتصادية ضخمة،  (36)

http://www.masralarabia.com/اقتصاد/920043-المستوردين-20-مليون-عاطل-في-الطريق-وخبراء-السوق-متشبع
http://www.masralarabia.com/اقتصاد/920043-المستوردين-20-مليون-عاطل-في-الطريق-وخبراء-السوق-متشبع
http://akhbarelyom.com/article/57039d728005630938fe8e6f/المستوردون-يستغيثون-بمجلس-النواب-ضد-قرارات-تقييد-الاستيراد-1459854706
http://akhbarelyom.com/article/57039d728005630938fe8e6f/المستوردون-يستغيثون-بمجلس-النواب-ضد-قرارات-تقييد-الاستيراد-1459854706
http://www.madamasr.com/ar/sections/politics/إمبراطورية-الجيش-الاقتصادية-دعم-السلطة-الحاكمة-يهدد-نفوذ-القطاع-الخاص
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مباشرة في تعميق الركود. فمن ناحية، فإن قوة العمل في مثل هذا المجال من مجاالت اإلنتاج االقتصادي ال 

 يحصلون على روات ، وهو ما يص  في الحد من القوة الشرائية لقوة عمل منتجة، ويؤدي لتعزيز الركود.

 منافسًا ثانية، فإنه مع عدم حصول أولئك العاملين على أجور اقتصادية، فإنهم يقدمون منتجًا ومن ناحية

لمنتجات القطاع الخاص، فتزيد المنتجات المعروضة زيادة نسبية، وهو أمر يؤدي مع ضعف القوة الشرائية 

ب جزئيا من السوق لضعف مستوى األسعار والحيلولة دون تلبيته لتوقعات المنتجين، ما يدفعهم لالنسحا

عبر تعطيل خطوط إنتاج، وهو ما يسهم في تراجع اإلنتاج )تضاؤل القدرة اإلنتاجية للمجتمع(، فضال عن أن 

إغالق خطوط اإلنتاج يتسب  في تسريح قطاع من العمالة، وهو ما يعني تراجع قدرتهم على شراء السلع 

الحصول على أرقام خاصة بحجم العمالة في هذا والخدمات، ما يضيف بعد جديدا ألزمة الركود. ومع صعوبة 

القطاع أو حجم اعماله، فإن هذه الورقة تكتفي باإلشارة للظاهرة على صعيد أثرها النظري من دون معالجة 

 .(37) لها برغم أهميتها

 

                                  
 .اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية"( 37)


